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Forord 
 

Vi vil med dette takke Sør-Odal kommune for oppdraget med beitetaksering med tilhørende 

rapport for 2011. 

 

Takk til Fredrik Haug ved Sør-Odal kommune for god tilrettelegging i forbindelse med den 

praktiske gjennomføringen av prosjektet. 

 

Vi håper rapporten blir et nyttig bidrag til kommende elgforvaltning i Sør-Odal. 

 

 

Fyresdal 29.06.2011 

       

 

 

 
Magnus Stenbrenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidefoto:  Lars Erik Gangsei. 
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Sammendrag 

Takstmetode, bestandsutvelgelse og feltarbeid 

Det er gjennomført beitetaksering etter SKI/ Solbraa metoden på 35 bestand i Sør-Odal i 

2011, alle taksert av personell fra Faun Naturforvaltning AS. Det er bare siste års beiting på 

indikatorartene, furu, bjørk, ROS (rogn, osp og selje) og vier som blir vurdert. Vier er for 

enkelhets skyld slått sammen med ROS i beregningene.  

 

I hvert enkelt bestand blir det lagt ut et fast prøveflateforband som gir ca 30 prøveflater jevnt 

fordelt over hele bestandet. Hver prøveflate er 12,5 m
2
, dvs. en sirkel med radius på 199 cm. 

På hver prøveflate blir antall, gjennomsnittshøyde og beitegrad for hver indikatorart registrert. 

Utvelgelsen av bestand er gjort av Sør-Odal kommune i samarbeid med valdene, etter instruks 

fra Faun Naturforvaltning AS. 

Beiteplantetilbud og beitetrykk 

Furu, bjørk og ROS er de viktigste beiteplantene i Sør-Odal. I 2011 ble det i gjennomsnitt 

registrert ca. 80 furu, 285 bjørk, og 62 ROS (+ vier) per daa. Det ble registrert 15 møkkhauger 

per daa i gjennomsnitt.  

 

De registrerte gjennomsnittshøydene i 2011 var på henholdsvis 11 dm for furu og bjørk, og 9 

dm for ROS. Forskjellen i gjennomsnittshøyde mellom ROS og bjørk skyldes overveiende 

sannsynlig et ulikt beitetrykk over tid. Den lave tettheten av ROS, samt liten 

gjennomsnittshøyde fører til at den årlige skuddproduksjonen er på et meget lavt nivå.  

 

De gjennomsnittlige uttaksprosentene var for furu 54 %, bjørk 20 % og ROS på 78 %. For 

furu og ROS er dette betydelig over grensa for overbeiting som oftest settes til 35 %.  Uttaket 

av bjørk må også sies å være på et relativt høyt nivå, også sammenliknet med andre områder.   

 

Sammenlikninger nord og sør for Glomma viser at tetthetene av både furu og bjørk er lavere 

på nordsiden (hhv 60 og 185 planter per daa) enn på sørsiden (93 og 353 planter per daa). 

Nord for Glomma var uttaket av furu og bjørk på hhv 36 og 37 %, mens uttaket på sørsiden 

var 62 og 14 %. På nordsiden av Glomma ble det funnet ca. 11 møkkhauger per daa, mens 

tallet for sørsiden var ca. 18 hauger per daa. 

 

Med grunnlag i de gjennomførte beitetakseringene trakk vi følgende konklusjon:  

 

Beitepresset på furu i hogstklasse 2 i Sør-Odal er langt over hva man kan forvente er 

bærekraftig over tid. Dette fører til betydelige skader for skogbruket. Man må frykte at furua 

sin vitalitet og produksjonsevne over tid vil svekkes dersom dagens beitepress opprettholdes.  

 

Beitetrykket på bjørk er også høyt. ROS blir beitet så hardt og er til stede i såpass små 

mengder at dens betydning som fôrprodusent for elg er svært begrenset. Siden elgen i Sør-

Odal fremdeles er i god kondisjon er det sannsynlig at det finnes feltsjiktarter som bidrar med 

sommerfôr av høy kvalitet. 
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Vi tror det er stor sannsynlighet for at bestandskondisjonen vil svekkes, dersom ikke tettheten 

av elg reduseres. En reduksjon i tettheten vil forhåpentligvis sikre at bestandskondisjonen kan 

opprettholdes på at akseptabelt nivå, og føre til en bedre avkastning av elgstammen på lengre 

sikt. 

  

Redusert elgtetthet gir også andre gunstige ringvirkninger som reduserte skader på skog og 

innmark, færre trafikkulykker samt lavere forventede tettheter av parasitter som flått og 

hjortelusflue.  
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Innledning 

 
De 35 bestandene som ble taksert i Sør-Odal kommune fordeler seg på 5 vald. Det ble taksert 

14 bestand hos Slåstad/Odalsverk, 9 bestand hos Maarud-Sæter, 4 bestand hos Disenå, 7 

bestand hos Galterud, Sander og Disen, mens ett bestand ble taksert i Strumse jaktvald. Mens 

Slåstad/Odalsverk ligger nord for Glomma, ligger de øvrige valdene på sørsiden. Det totale 

arealet for alle valdene samlet er på ca 334 000 daa.  

Bakgrunn for beitetakst 2011 

Det er et uttalt mål i kommunen at forvaltningen av viltet skal legge til rette for stabile 

bestander på et bærekraftig nivå i forhold til naturgrunnlaget og skader på andre interesser. På 

generelt grunnlag må elgstammens størrelse balanseres opp mot skogskader og risikoen for 

trafikkulykker. Andre utfordringer kan være forringelse av biologisk mangfold, spredning av 

parasitter (flått og hjortelusflue), og bestandens kondisjon og produksjon. For alle vald er det 

godkjent 5- årige bestandsplaner for perioden 2010-2014. Felles for alle er at målsettingen er 

å redusere stammen. De siste årene er det blitt økt fokus på beiteskader på innmark, og 

foryngelse av furu har stedvis vært meget problematisk. Fram til i dag er det data fra sett elg 

som har vært det viktigste beslutningsgrunnlaget. Data fra både beitetakst og sett elg vil gi et 

bedre beslutningsgrunnlag for forvaltningen fremover. Resultatet fra beitetaksten skal/bør 

derfor resultere i felles tiltak innenfor takstområdet. 

Hvorfor beitetakst? 

I nær alle kommuner lokalisert vest og sør for Mjøsa har man opplevd at elgens 

bestandskondisjon, målt som slaktevekter og kalverater, har vært synkende fra tidlig 90-tall. 

Trenden har generelt vært mer markert dess lenger syd i landet og nærmere kysten man 

kommer. Årsakene til den reduserte bestandskondisjonen er omdiskutert, og mange faktorer 

har vært belyst. Nedgangen i bestandskondisjon har trolig ikke bare en årsak. 

Næringsbegrensning (høykvalitetsfôr) som følge av høyt beitetrykk er likevel av de fleste 

fagmiljø akseptert som den mest sannsynlige hovedårsaken (Solberg m.fl. 2008). Denne 

hypotesen støttes blant annet av at elgbestanden i Østfold har svært høy bestandskondisjon. 

Elgtettheten i Østfold har vært “lav” sammenlignet med områdene på vestsiden av 

Oslofjorden fra tidlig 80-tall da det ble gjennomført en hard nedskytning i Østfold. 

I beitetaksten registrerer man data fra de viktigste trær og busker som inngår i elgens 

vinterbeite. Målet er å avdekke sammensetningen av dette, og hvor stor belastningen er. Er 

beitepresset for høyt, passe eller kan det økes? I tillegg får man et inntrykk av hvordan 

beitingen på bartrær påvirker fremtidig tømmerproduksjon.  

Valg av beiteplanter og fôrbehov 

Elgens sommerbeite består for en stor del av blad fra trær og busker, men i tillegg vil den også 

beite mye på urter og andre feltsjiktarter fram til plantene visner ned om høsten. Ulike 

undersøkelser viser at elgens beiting i busksjiktet sommerstid varierer en god del mellom 

ulike deler av landet. Når elgen beiter i busksjiktet om sommeren er det hovedsakelig blader 
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som beites, ikke kvist slik tilfellet er vinterstid. I Hobøl i Østfold kom 2/3 av maten fra trær 

og busker. I Åsnes i Hedmark sank det til 1/5, mens det i Målselv i Troms var under 1/10.  

Vår og høstbeite består for det meste av blåbærlyng og andre lyngarter, men også bjørk, ROS, 

vier og eik kan beites hardt i dette tidsrommet. Vinterbeite er for det meste på trær og busker 

men også blåbærlyng kan bli beitet i dette tidsrommet dersom den er tilgjengelig. For en 

elgstamme med normal alderssammensetning er det beregnet at hvert dyr bør ha et inntak på 

12-13 kg kvist (friskvekt) per dyr per døgn vinterstid (Solbraa 2008). 

 

Selv om man bare takserer trær og busker brukes disse artene som indikatorer. Varierende 

fôrkvalitet mellom ulike treslag fører til varierende beitepress på de ulike artene. Fôrkvaliteten 

til indikatorartene er både kjent gjennom kjemiske forsøk av fordøyelighet og gjennom 

tidligere beiteforsøk. Hard beiting på dårlige beiteplanter som bjørk indikerer et hardt 

beitepress, mens lite beiting på gode beiteplanter som ROS tyder på lavt beitepress. Et hardt 

beitepress på de dårlige beiteplantene må tolkes som et signal på manglende tilgang til alle 

typer beite av tilfredsstillende kvalitet herunder feltsjiktarter som urter, gress og lyng. 

For Sør-Odal og tilgrensende områder kan det være naturlig å tenke seg at busksjiktet også 

har betydning i sommerdietten, men at feltsjiktarter kommer inn i betydelig grad.  

I tillegg til at elgens bestandskondisjon påvirkes av beitesituasjonen kan elgens beiting gi 

betydelige skogskader på furu. Takstmetodikken som er benyttet i Sør-Odal gir ikke grunnlag 

for et eksakt økonomisk estimat av skadene, men ut fra det registrerte beitepresset får man en 

god oversikt over omfanget av skadene.  

 

Elgbestanden i Sør-Odal 

Elgbestanden i Sør-Odal blir fulgt gjennom ”sett/ felt elg”. Data fra de aktuelle valdene i Sør-

Odal finnes på Hjorteviltregisteret (www.hjortevilt.no). “Sett elg” foreligger fra 1990 frem til 

i dag, og viser en relativt jevn kurve over observert elg per jegerdagsverk i perioden (Figur 1). 

Sett “kalv per kalvku” og “kalv per ku” for den samme perioden viser også relativt flate 

kurver (Figur 2). Trenden over perioden sett under ett er imidlertid nedadgående. De siste 

årene har kalv per kalvku ligget på rundt 1,2, mens kalv per ku har ligget rundt 0,65. Dette er 

tall som er litt lavere enn ønskelig, men samtidig tall på et høyere nivå enn hva som gjelder 

for store deler av østlandet og Sør-Norge. Verdt å merke seg er at kurvene viser en sterk 

korrelasjon. Nivåene og kurvene i seg selv er imidlertid ikke “overraskende”. 

Slaktevekter finnes også på www.hjortevilt.no. De siste årene har kalvvektene ligget på rundt 

70 kg, mens halvannetåringer har en vekt på ca 135 kg. Dette er gode vekter.  

Alt i alt må man konkludere med at elgen i Sør-Odal fremdeles har en god bestandskondisjon. 

Sett i forhold til områder lenger sør og vest er kalveratene noe bedre og slaktevektene 

betydelig høyere. Kalveratene er imidlertid noe lavere enn ønskelig og man ser som sagt tegn 

til en negativ trend.  

http://www.hjortevilt.no/
http://www.hjortevilt.no/
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Figur 1. Sett elg per jegerdagsverk samlet for valdene “Slåstad/Odalsverk”, “Maarud-

Sæter”, “Strumse”, “Disenå” og “Galterud, Sander og Disen” i perioden 1990-2010. Data 

hentet fra www.hjortevilt.no. 

   

 

 

Figur 2. Kalv per kalvku og kalv per ku samlet for valdene “Slåstad/Odalsverk”, “Maarud-

Sæter”, “Strumse”, “Disenå” og “Galterud, Sander og Disen” i perioden 1990-2010. Data 

hentet fra www.hjortevilt.no. 
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Metode 
 

Beitetakseringa ble gjennomført som overvåkingstakst etter SKI/ Solbraa metoden (Solbraa 

2008). Etter denne takstmetoden er det kun siste års beiting på de utvalgte indikatorartene som 

blir vurdert. Ved taksten gjennomført i Sør-Odal betyr dette at det her kun var beiting på 

skudd fra vinteren 2010/11 som ble registret. 

Indikatorartene 

Furu 

Furu utgjør en stor vinterfôrressurs av tilfredsstillende kvalitet. Elgen kan ved beiting skade 

den forstmessige verdien av furu. Furu finnes hovedsaklig på mark med lav produksjonsevne. 

Bjørk 

Bjørk finnes på nær sagt alle markslag og har stor geografisk utbredelse. Bjørk er ikke 

høykvalitets elgfôr, men er i mange områder en viktig og mye benyttet fôrressurs på grunn av 

stor tilgjengelighet både sommer og vinter. Dersom bjørk blir hardt beita er det et klart signal 

om mangel på beiteressurser av høyere kvalitet. 

ROS 

Rogn, osp, selje og vier blir behandlet som ei gruppe (ROS). ROS er beiteplanter med høy 

fôrkvalitet, stort (fôr-) produksjonspotensial og vid geografisk utbredelse. ROS blir 

foretrukket av elgen vinter og sommer. ROS produksjonsevne reduseres raskt ved overbeiting. 

Merk at vier er tatt med i denne gruppa. Rogn er den klart dominerende arten i gruppa.  

Einer 

Einer er ei beiteplante som elgen benytter seg mye av på ettervinteren. Tettheten av einer er 

gjennomgående lav, og arten brukes derfor lite i de videre tolkningene. Einer ble ikke tatt med 

på takseringsskjemaet under takseringene i Sør-Odal 2011, da den opptrådte i meget 

beskjedent omfang. 

Gran 

Gran er i utgangspunktet ingen beiteplante for hjortevilt. Noen taksatorer har tatt med gran på 

takseringsskjemaene. Det er ingen dum ide, siden man får en ”gratis oversikt” over tilslaget 

av et kommersielt viktig treslag i ungskogen. I tillegg blir gran i enkelte ekstreme tilfeller 

beitet. Gran ble ikke taksert fast i alle bestand denne gangen. Det ble imidlertid lagt merke til 

om beiting på gran forekom. I de tilfeller dette ble registrert ble gran taksert på linje med de 

andre artene. Dette for å få et inntrykk av granbeitingen i de bestand med hardest beitetrykk 

på gran.  

 

Alle data vi benytter oss av under beitetakseringer blir tatt vare på og lagt til i databasen vi 

benytter ved Faun Naturforvaltning. På den måten skaffer vi oss størst mulig datagrunnlag 

over tid fra ulike områder i Norge. 
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Bestandsutvelgelse 
 

Utvelgelsen av bestand er gjort i HK II, og er valgt ut av Sør-Odal kommune ved Fredrik 

Haug i samarbeid med de ulike vald, etter instruks fra Faun Naturforvaltning. Bestandene skal 

være “tilfeldig” valgt, samtidig som de geografisk gir en jevn dekning over hele området. 

Antall bestand i de ulike vald, gjenspeiler generelt størrelsen på valdene. Alle takserte bestand 

blir kartfestet som UTM-koordinat.  

Feltarbeid 
Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 11. - 22. mai 2011, av Faun Naturforvaltning AS ved 

Anne Nylend. 

Registreringer på prøveflatene 

I hvert enkelte bestand blir det lagt ut et fast prøveflateforband som gir ca 30 prøveflater jevnt 

fordelt over hele bestandet (Figur 3). Hver prøveflate er 12,5 m
2
, dvs. en sirkel med radius på 

199 cm. På hver prøveflate blir antall, gjennomsnittshøyde og beitegrad for hver indikatorart 

registrert. Bare trær mellom 0,5 og 3 meter, eller som skulle ha vært minimum 0,5 m om de 

ikke var beita teller med, og det er kun trær/ busker med rotfeste innenfor prøveflata som 

telles. Beitegrad registreres på en skala fra 1 til 4, hvor beitegrad 1 benyttes dersom siste års 

skudd er ikke/eller ubetydelig beita med en gradvis økning til beitegrad 4 dersom alle 

tilgjengelige skudd er beita siste året. Beitegrad 4 benyttes også dersom planta gjennom 

gjentatt overbeiting er så redusert at beitbare skudd ikke lenger produseres. I tillegg til 

indikatorartene, blir tettheten av møkkhauger registrert på prøveflatene. 

 

Registreringene gir grunnlag for å beregne plantetetthet (antall planter per daa), 

gjennomsnittshøyde og beitegrad for de ulike gruppene på de takserte bestandene.  

 

 

 
Figur 3: Prinsippskisse som viser hvordan prøveflatene legges ut innenfor bestandene som 

blir taksert. Røde sirkler viser prøveflatene og svarte streker viser bestandsgrensen + 

takstlinjer. Avstanden mellom prøveflatene justeres etter størrelsen på bestandet som 

takseres. Samlet takseres ca 30 prøveflater per bestand.    
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Presentasjon av resultater, utregninger 
Bakgrunnsinformasjon om hvert enkelt bestand og resultat på bestandsnivå er presentert i 

vedlegg 1 og 2. For utregningsformler vises det til heftet ”Veiledning i Elgbeitetaksering”. 

Plantetetthet 

Plantetettheten av de ulike treslaga på de enkelte bestandene er vist som antall per daa. 

Uttaksprosent/ beitegrad 

Under feltarbeidet registreres beitegrad. Beitegraden settes som 1, 2, 3 eller 4. Ved 

presentasjon av data regnes gjennomsnittlig beitegrad om til uttaksprosent. Uttaksprosenten 

viser andelen beitbare fjorårsskudd som ble beita siste året. En uttaksprosent på 26 % betyr 

altså at 26 % av skuddene som ble produsert foregående sommer (2010) er beita i løpet av 

høst/ vinter 2010/11. Beitegrad 1 tilsvarer uttaksprosent på 0 %, beitegrad 2 tilsvarer 33 %, 

beitegrad 3 tilsvarer 67 % og beitegrad 4 tilsvarer 100 %. Når vi bruker begrepet 

”overbeiting” mener vi bestand/ områder hvor den aktuelle plantearten har en uttaksprosent 

over 35 %, jamfør ”Veiledning i Elgbeitetaksering”. 

 

Gjennomsnittstallene for flere bestand er veide gjennomsnitt. Dvs. at innvirkningen de enkelte 

bestand får på uttaksprosenten og gjennomsnittshøyden er proporsjonal med plantetettheten, 

et bestand med 200 ROS per daa teller dobbelt så mye som et bestand med 100 ROS per daa 

for gjennomsnittlig uttaksprosent, høyde osv.  

Gjennomsnittshøyde 

Gjennomsnittshøyden for de ulike treslaga på de enkelte bestandene er presentert i desimeter. 

Ulik høyde for eksempel mellom ROS og bjørk er ofte et resultat av ulikt beitepress over tid. 

Beiteproduksjonen (kg fôr/ plante) er økende med høyden på buskene, jamfør ”Veiledning i 

Elgbeitetaksering”. 

Beitepress, beitepotensialet og geografisk plassering. 

På bestand med gjennomsnittlig plantetetthet på minst 20 planter per daa av både furu og 

bjørk ble beitepresset satt til ”stort beitepress” dersom både furu og bjørk var overbeita, dvs. 

hadde en uttaksprosent over 35 %. Beitepresset ble satt som ”middels beitepress” dersom furu 

eller bjørk var overbeita, og ”lite beitepress” om verken furu eller bjørk var overbeita. I 

bestand hvor det var minst 20 furu per daa, men mindre enn 20 bjørk per daa ble beitepresset 

satt til ”lite beitepress” om uttaksprosenten for furu var under 35 %. I bestand med minst 20 

bjørk per daa og uttaksprosent over 35 % ble beitepresset satt til ”stort beitepress”. I bestand 

som ikke oppfylte noen av de ovenfor nevnte kriterier ble det ikke satt noe beitepress.  

 

Beitepotensialet for et bestand er satt til ”stort” dersom det er mer enn 600 furu + ROS per 

daa, ”middels” dersom det er mellom 200 og 600 furu + ROS per daa og ”lite” dersom det er 

mindre enn 200 furu + ROS per daa.  

 

Beiterykk, beitepotensial og tetthet av møkkhauger er presentert ved kartfigurer. Kartfigurene 

er utarbeidet av AT-Plan sin avdeling i Fyresdal på grunnlag av rådata oversendt fra Faun 

Naturforvaltning AS. De enkelte bestand har fått navn ”Sør-Odal xx-år, eventuelt særnavn”. I 

kartfigurene er delen ”xx-år” presentert som navn på bestandet, noe som gjør det mulig å 

identifisere bestandene i vedlegg 1 og 2.   
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Kvistproduksjon 

For et par år siden mottok vi formler fra Inga-Lill Persson som har undersøkt sammenhengen 

mellom trehøyder og kvistproduksjon. Ho kom frem til følgende sammenhenger: 

 

a) Kvistproduksjon per furu (tørrvekt i gram) = 16,038 * e^(0,134*høyde i dm) 

b) Kvistproduksjon per bjørk (tørrvekt i gram) = 1,858 * e^(0,145*høyde i dm) 

 

Dette er ”grove formler”, blant annet er det ikke tatt hensyn til forskjellig boniteter. I tillegg er 

vi interessert i ”våtvekt”, ikke tørrvekt. For å regne ut kvistproduksjonen i våtvekt per daa for 

furu, bjørk og ROS har vi derfor satt “gjennomsnittshøydene” inn i formlene til Persson og 

multiplisert med 2 (tørrvekt til våtvekt) og deretter multiplisert med antall planter per daa. 

Dette er gjort for de enkelte bestand. For ROS har vi regnet med at kvistproduksjonen er 1,5 * 

kvistproduksjonen til bjørk ved samme høyde. For å finne ut massen av den beita kvisten per 

daa har vi multiplisert kvistproduksjonen med uttaksprosenten.  

 

  

  



 

 

14 

 
 

Resultater 
 

Plantetetthet, gjennomsnittshøyde og uttaksprosent 

Furu, bjørk og ROS er de viktigste beiteplantene i Sør-Odal. I 2011 ble det i gjennomsnitt 

registrert ca. 80 furu, 285 bjørk, og 62 ROS (+ vier) per daa (Figur 4). 80 furu per daa og 285 

bjørk per daa må sies å være moderate tettheter. Antallet ROS + vier er lavt, og disse utgjør  

en begrenset ressurs som fortilbud for elg i området. Antallet møkkhauger ble funnet å være 

ca. 15 per daa. 

Plantehøydene fra de takserte bestandene viser en gjennomsnittlig høyde for furu og bjørk på 

11,2 dm, mens ROS artene og vier hadde en gjennomsnittlig høyde på 8,7 dm (Figur 5).  

Forskjellen i gjennomsnittshøyde mellom ROS og bjørk skyldes overveiende sannsynlig et 

ulikt beitetrykk over tid. Den lave gjennomsnittshøyden til ROS gjør at kvist- og 

bladproduksjonen per plante er lav. Da ROS artene i tillegg opptrer i relativt lave tettheter er 

dermed også den totale produksjonen på et lavt nivå.     

Gjennomsnittlig uttaksprosent var for furu 54 %, for bjørk 20 % og for ROS artene + vier    

78 % (Figur 5). For furu og ROS er dette betydelig over grensa for overbeiting som oftest 

settes til 35 %. Også beiteuttaket på bjørk må sies å være på et høyt nivå.   

 

 

Figur 4. Tettheten av furu, bjørk, ROS + vier, samt tettheten av møkkhauger i de takserte 

bestand i Sør-Odal 2011. Alle tettheter er vist som antall per daa (n = 35). 
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Figur 5: Høyden til furu, bjørk og ROS + vier i dm, (øvre del) samt uttaksprosent for furu, 

bjørk og ROS + vier (nedre del, rød strek viser kritisk beitenivå satt til 35 %), for takserte 

bestand i Sør-Odal 2011 (n = 35). 

 

I tre bestander ble det registrert beiteskader på gran (Figur 6). Dette var bestand nr. 10, 11 og 

12. Alle disse bestandene ligger i Disenå elgvald. Skadene bestod hovedsakelig av beitet 

toppskudd, og noen få, spredte beitete sideskudd. Da planter med beitet toppskudd minst 

settes i beitegrad 3, utgjør uttaksprosenten av årets beitbare skudd totalt sett, en relativt 

mindre andel av volumet enn det figuren gir inntrykk av. Det ble registrert barkskrelling av 

gran på ett bestand, dette var bestand nr. 5, som ligger i Maarud-Sæter elgvald. 
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Figur 6. Antall gran per daa og uttaksprosent av årets skudd for gran i de bestandene (nr 10, 

11 og 12) det ble observert beiting på gran. Alle bestand ligger i Disenå elgvald.    

 

Kartfigurer 
På de tre neste sidene vises en oversikt over de utvalgte bestandenes i kartformat. For hvert 

enkelt bestand er også møkktettheten (Figur 7), beitepresset (Figur 8) og beitepotensialet 

(Figur 9) gradert i tre kategorier, som forklart i metodedelen. Denne fremstillingen gir også en 

god oversikt over de utvalgte bestandenes geografiske beliggenhet. Kartene er også oversendt 

Sør-Odal kommune i bildeformat.  
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Figur 7 (møkktetthet): Antall møkkhauger på de takserte bestandene i 2011. Mer enn 30 

møkkhauger per daa er vist med rødt, mellom 10 og 30 møkkhauger per daa er vist med gult 

og færre enn 10 møkkhauger per daa er vist med grønt. 
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Figur 8 (beitepress): Beitepresset på de takserte bestand i 2011. Stort beitepress = både furu 

og bjørk er overbeita, vist med rødt, middels beitepress = furu eller bjørk er overbeita, vist 

med gult, og lite beitepress = verken furu eller bjørk er overbeita, vist med grønt. 
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Figur 9 (beitepotensial): Figuren viser beitepotensialet på de takserte bestandene i 2011. 

Stort beitepotensial viser bestand med mer enn 600 furu + ROS per daa, vist med store 

symboler, middels beitepotensial betyr mellom 200 og 600 furu + ROS per daa, vist med 

medium symboler, og lite beitepotensial betyr mindre enn 200 furu + ROS per daa, vist med 

små symboler.  
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Sammenlikninger nord og sør for Glomma 
 

 

 

 

Figur 10: Øvre figur viser gjennomsnittlig planteantall og møkk per daa, midtre figur viser 

gjennomsnittshøyder målt i dm og nederste figur viser uttaksprosent (rød strek viser kritisk 

beitenivå, 35 %), for takserte bestand nord (n = 14) og sør for Glomma (n = 21). 
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Sammenlikninger mellom de takserte bestandene nord og sør for Glomma, viser at det er noen 

forskjeller i beitetilbud og beitepress. “Området nord for Glomma” består av 14 bestand 

taksert i Slåstad/Odalsverk elgvald, mens “området sør for Glomma” består av 21 bestand 

taksert i Strumse, Disenå, Maarud-Sæter og Galterud, Sander og Disen elgvald. Mens 

tettheten av møkkhauger lå på 11,2 per daa nord for Glomma, var den 17,6 sør for Glomma. 

Antall furu, og særlig bjørk, viste høyere tettheter sør for Glomma, mens tettheten av ROS var 

noe høyere på nordsiden. Gjennomsnittlig plantehøyde viser at bjørk og ROS er noe høyere 

nord for glomma. Det samme gjelder også furu, men her er forskjellen noe større. Mens 

uttaket av ROS artene er meget høyt i hele området, er forskjellene mellom uttaket av furu og 

bjørk markante. Nord for Glomma var uttaket av både furu og bjørk så vidt over nivået for 

“overbeiting”, mens det sør for Glomma var mindre uttak av bjørk, men tydelig hard 

overbeiting på furu. 

Sammenlikninger med andre områder 
Da det ikke foreligger tidligere takseringsresultater fra samme område i Sør-Odal kommune, 

er det interessant å sammenlikne med andre områder i Norge. Vorma-Storsjøen elgregion er 

for eksempel et område der man skulle forvente mye av de samme naturgitte forholdene, og i 

2009 utførte Faun Naturforvaltning beiteregistreringer her. I tilhørende rapport ble det også 

sammenliknet med andre kommuner der vi har utført beitetakseringer (Gangsei m.fl. 2009). 

Vi har derfor sammenliknet årets takst fra Sør-Odal med “2009-takstene” i 

områdene/kommunene Vorma-Storsjøen, Fritzøe-Løvenskiold, Notodden, Tinn og Østfold. 

Dette for å gi et lite inntrykk av “hvor landet ligger”. Når det gjelder planteantall ser vi at Sør-

Odal ligger på det jevne, eller litt lavere med antall furu og bjørk (Figur 11). Det høye antallet 

furu per daa i Vorma-Storsjøen skyldes i stor grad de svært høye tetthetene som den gangen 

ble registrert i Nord-Odal. Østfold skiller seg ut med meget høy tetthet av bjørk. ROS artene i 

Sør-Odal viser imidlertid en tetthet på nivå med det vi fant i Vorma-Storsjøen (som forventet), 

mens sammenliknet med de øvrige områdene, er tettheten klart lavere. Tettheten av 

møkkhauger er imidlertid på et høyt nivå i Sør-Odal. Fritzøe-Løvenskiold og Østfold skiller 

seg ut med lave tettheter av møkk, noe som passer godt med at disse områdene også skiller 

seg ut med markert lavere uttaksprosent av både furu, bjørk og ROS. Ser vi på 

uttaksprosenten ligger Sør-Odal meget høyt når det gjelder furu. Uttaket av bjørk er mer på et 

gjennomsnittlig nivå sammenliknet med de andre områdene, men må isolert sett også sies å 

være høyt. Uttaket på ROS artene, som for alle områdene, er svært høyt. 
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Figur 11. Øvre figur viser gjennomsnittlig planteantall per daa og møkk per haa, mens nedre 

figur viser gjennomsnittlig uttaksprosent. Sør-Odal 2011 sammenliknet med forskjellige 

områder i Sør- Norge 2009.  
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Furu som elgfor og kvistproduksjon 
Takseringsresultatene viser en sammenheng mellom tettheten av furu på et bestand og 

møkktetthet, altså i hvilken grad elgen benytter bestandet (Figur 12). Man skulle videre ha 

forventet at det var en sammenheng mellom elgtettheten i et bestand og uttaksprosenten av 

furu i det samme bestandet. Denne sammenhengen er også til stede, men mer uklar (høyre 

delfigur i figur 12). De samme resultatene ble funnet i rapporten fra Vorma-Storsjøen 2009 

(Gangsei m.fl. 2009). En tolkning av dette den gangen var at elgen om vinteren ”leter aktivt 

etter furubar”. I bestand med høy tetthet av furu blir det stående mye elg siden det er mye fôr. 

Dermed blir også møkktettheten høy. I bestand med lavere tetthet av furu blir møkktettheten 

lavere siden den totale mengden fôr er mindre. Det ser imidlertid ut til at elgen også i disse 

bestandene beiter hardt på den furua som finnes. Dette underbygges av at det ikke er noen klar 

sammenheng mellom uttaksprosent og antall furu per daa på de ulike prøveflatene. Uttaket av 

årets kvist på furu for de enkelte bestand er beregnet etter formlene gjort rede for i 

metodedelen. For bestand med en tetthet av furu mellom 50 og 250 planter per daa er 

produksjonen av kvist (våtvekt) årlig beregnet å være fra ca 5-127 kg per daa (Figur 13). For 

bjørk lå den årlige produksjonen av kvist på bestand med tetthet mellom 100 og 600 planter 

per daa fra ca 2-75 kg per daa (Figur 14).  Den store variasjonen i produksjon mellom ulike 

bestand skyldes forskjeller i tetthet og høyde av plantene, som igjen gir store utslag på 

produksjonen per daa etter utregningsmodellen. 

 

    

Figur 12: Venstre delfigur viser sammenhengen mellom antall furu per daa (x-aksen) og 

elgtettheten målt som antall møkkhauger per daa (y-aksen). Ett punkt per bestand. Høyre 

delfigur viser sammenhengen mellom elgtetthet målt som antall møkkhauger per daa (x-

aksen) og beitepress på furu målt som uttaksprosent (y-aksen). Data fra alle bestand taksert i 

Sør-Odal 2011 (n = 35). 
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Figur 13. Beregnet produksjon av kvist i kg våtvekt per daa for furu på bestand med tetthet 

>50<250 planter per daa taksert i Sør-Odal 2011. Den svarte delen av søylene viser beregnet 

mengde beita kvist. For nærmere opplysninger om de ulike bestand se vedlegg 2.   

 

 

Figur 14. Beregnet produksjon av kvist i kg våtvekt per daa for bjørk på bestand med tetthet 

>100<600 planter per daa taksert i Sør-Odal 2011. Den svarte delen av søylene viser 

beregnet mengde beita kvist. For nærmere opplysninger om de ulike bestand se vedlegg 2. 
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Ut fra formlene til Inga-Lill Persson og med de modifikasjoner vi gjorde greie for i 

metodedelen, kom vi frem til at det i gjennomsnitt er produsert 68 kg furu-, 19 kg bjørke- og 

4,5 kg ROS-kvist per daa (Figur 15). Det er svært stor variasjon fra bestand til bestand. Det er 

beregnet at det i gjennomsnitt er beitet 18 kg furu, 4 kg bjørk og 3,5 kg ROS per daa. Samlet 

sett gir dette for furu, bjørk og ROS en kvistproduksjon på i overkant av 90 kg per daa og år, 

hvorav ca 25 kg er tatt ut gjennom elgbeite.  

 

 

 
Figur 15. Beregnet gjennomsnittlig produksjon av kvist i kg våtvekt per daa fordelt på furu, 

bjørk og ROS, samt totalt for de 3 artene. Den svarte delen av søylene viser beregnet mengde 

beita kvist. Alle bestand taksert i Sør-Odal 2011 (n = 35) ligger til grunn for beregningene.  
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Diskusjon 
 

Forholdet furu – bjørk – ROS og gran 

Hver enkelt furuplante produserer en stor biomasse av ”vinterbeitbare” skudd sammenlignet 

med løvtrær. I Sør-Odal synes furu å stå for hoveddelen av skuddproduksjonen til vinterbeitet, 

og denne ressursen blir i stor grad utnyttet. Tettheten av furu på de utvalgte bestand i Sør-

Odal er på et midlere nivå, sammenliknet med andre områder vi har data fra. Beitetrykket 

(uttaksprosenten) er imidlertid på et meget høyt nivå og det er grunn til å anta at den totale 

skuddproduksjonen vil/eller er i ferd med å reduseres. Dette vil igjen kunne føre til en 

forskyvning av beitepress over mot bjørk. Nord for Glomma kan det se ut som dette er 

tilfellet. Dette kan skyldes en jevnt over lavere tilgang på furuskudd, målt som furu per daa, 

samtidig som uttaket er over “det kritiske nivå” satt til 35 % av årlig produksjon. Her er 

beitepresset på bjørk meget høyt, faktisk høyere enn for furu. Sør for Glomma er tettheten av 

furu høyere, men her er ressursen i enda høyere grad utnyttet. Takseringene viser et uttak på 

over 60 %, noe som utvilsomt ikke er bærekraftig over tid, hverken for elgbestanden eller 

skogbruket. Siden furua her er enda sterkere presset skulle man kanskje forvente tilsvarende 

beitepress på bjørk. Tettheten av bjørk er høyere på sørsiden av Glomma og representerer 

derfor en relativt større beiteressurs enn hva tilfellet er på nordsiden. At uttaksprosenten er 

lavere på sørsiden kan derfor dels skyldes tilbudet; selv om antall kg/daa beitet bjørkekvist er 

like høyt her, vil andelen beitet skudd være lavere. Det er også verdt å nevne at den høye 

tettheten av bjørk i noen grad trekkes opp av enkeltbestander som nær sagt er “rene” 

bjørkefelter med svært lav tetthet av furu. Dette er trolig lite attraktive vinterbestand. Særlig 

ved betydelige snømengder kan det tenkes at elgen i større grad “renspiser” de furufeltene 

med god tilgang på kvist, fremfor å bruke energi på og aktivt lete etter/oppsøke nye områder. 

Uansett er bjørka generelt mindre attraktivt elgfor, og grensen for akseptabelt beitetrykk må 

settes lavere enn for furu og ROS (Solbraa 2008). 

 

Da det ikke er foretatt beitetakseringer i det samme området tidligere finnes ikke noe tallfestet 

sammenlikningsgrunnlag, og det er derfor vanskelig å si noe om utviklingen i beitepresset. I 

lys av resultatene synes imidlertid furu å kunne bli en begrenset ressurs med dagens 

bestandsstørrelse av elg. Dette kan føre til hardere beitetrykk på bjørk, selv om denne allerede 

utnyttes i betydelig grad. På generelt grunnlag er vår erfaring at høyt beitetrykk på bjørk faller 

sammen med dårlig bestandskondisjon hos elgen.    

 

I Sør-Odal kommune har man en lav tetthet av ROS. Det ser ut til at dess lenger øst man 

kommer i Norge, dess lavere tettheter får man av ROS. I Trysil registrerer man for eksempel 

nesten ikke ROS. På bakgrunn av de observerte tetthetene, den gjennomsnittlige høyden, og  

den høye uttaksprosenten, som igjen resulterer i lav produksjon av beitbare skudd, kan man 

nærmest utelukke ROS som betydningsfulle beitearter for elg i området. 

 

Gran beites generelt lite, eller ikke i det hele tatt. I enkelte bestand ble det allikevel registrert 

noe beiting, da hovedsakelig gjennom avklippet toppskudd. I bestandet med høyest uttak av 

gran var uttaksprosenten 14 %. Totalt sett ser det dermed ut til at skadene på gran per i dag er 

beskjedne. Som nevnt er heller ikke gran en selektert beiteart hos elg, men beiting kan 

imidlertid indikere liten mattilgang. Samtidig er det ikke helt uvanlig at et skudd her og der er 

beitet, særlig ikke i generelt hardt beitete bestander. Hjorten derimot er mer kjent for å beite 

gran, både gjennom skuddbeiting og barkskrelling. Dersom tettheten av hjort vil øke i 
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fremtiden, noe som er sannsynlig, kan skader på gran dermed bli mer fremtredende. Dette 

synes derimot ikke å være et problem i dag. På det bestandet der det ble registrert 

barskrelling, ble det også funnet hjortemøkk. Mens hjorten nok står bak barkskrellingen som 

ble registrert, kan den spredte beitingen like sannsynlig skyldes elgbeiting.   

 

Furu som elgfor, kvistproduksjon og skogskader 

Beregningene av kvistproduksjon med formlene til Inga-Lill Persson gir eksakte tall til 

produksjon og uttak. At uttaksprosenten regnet i kg, ikke blir den samme som funnet ut fra 

beregningene av beitegrad, skyldes at formlene til Persson også tar inn gjennomsnittshøyden 

på de ulike bestandene. Siden skuddproduksjonen øker eksponentielt med treets høyde vil 

enkeltbestand kunne få stor innvirkning på totalproduksjonen i beregningene. Det er i aller 

høyeste grad tilfelle her, da bestand nr 29 ble funnet å ha en tetthet av furu på 2 meters høyde 

på nesten 500 planter per daa. Dette gir etter beregningene en skuddproduksjon per furu på ca 

3,4 kg eller ca 1700 kg per daa. Da uttaksprosenten her var relativt lav, gir dette stort utslag på 

både andelen furukvist beitet og den totale kvistmengden beitet. Det blir heller ikke helt riktig 

å putte gjennomsnittshøydene inn i formlene for enkelttrær. Eksempelvis vil et bestand på ett 

dekar med 2 trær per daa hvor det ene treet er 2,5 og det andre 0,5 meter ha samme snitthøyde 

som om begge trærne skulle ha vært 1,5 meter. Som man ser vil ikke skuddproduksjonen 

beregnet etter a eller b bli den samme i de to tilfellene. På samme måte tar heller ikke 

formelen høyde for konkurranse mellom trær. Det er lett å tenke seg at det finnes en grense 

for hvilken tetthet furua kan oppnå før skuddproduksjonen per tre avtar.  

 

Som tidligere nevnt har vi langt på vei slått fast at ROS artene spiller en mindre rolle som 

elgfor i Sør-Odal. Dette inntrykket får man imidlertid ikke når man sammenlikner uttaket av 

ROS med uttaket av bjørk i kg våtvekt per daa (Figur 11). Uttaksprosenten er svært høy og gir 

nok et godt bilde av “sannheten”. Likevel er det nærliggende å tenke seg at den virkelige 

produksjonen nok er på et lavere nivå. Grunnen til dette er at formelen for kvistproduksjon 

ikke tar hensyn til tidligere beiting, men forutsetter normal vekst ved de ulike høydene. I 

praksis er en stor del av ROS artene sterkt kuet av tidligere beiting, noe som sterkt hemmer 

den videre vekst. Under takseringene teller de med dersom de er i live, men de settes i 

beitegrad 4 dersom de ikke har produsert “beitbare” skudd. Dermed fanges beitetrykket opp, 

men den produserte, og dermed også konsumerte mengden kvist i kg, vil høyst sannsynlig 

være lavere enn det beregningene gir inntrykk av.    

 

Som nevnt er dette “grove” formler det selvsagt er knyttet mye usikkerhet til. Teoretisk gir 

disse tallene muligheter for å beregne samlet formengde over et større areal, og siden vi vet 

hva en elg gjennomsnittlig trenger av for per døgn, også anslag for hvor stor tetthet av elg 

som kan tillates. Vi har valgt å ikke gå videre med dette her, da beregningene blir vel 

teoretiske til at resultatene kan nyttiggjøres til den praktiske forvaltningen. De øvrige 

resultatene bør uansett gi et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. 

 

Taksten gir ikke grunnlag for direkte beregninger av kostnadene i form av skogskader fra 

elgbeiting. Kostnadene i skogbruket knyttet til elgbeiting skyldes tre forhold; a) økt omløpstid 

som følge av at plantene blir holdt nede i beitehøyde, b) tapt produksjon som følge av redusert 

tetthet i foryngelsen/ treslagsskifte til dårligere produserende treslag, og c) kvalitetsforringelse 

på trevirke som følge av beiting.  
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Med det harde beitetrykket man har registrert på furu i Sør-Odal, er det hevet over tvil at 

skogskadene totalt sett er betydelige. I enkeltområder og for enkeltgrunneiere må man regne 

med at beitetrykket er så høyt at foryngelse av furu blir svært problematisk.  

 

Følger for elgforvaltningen 

Med den elgtettheten og det beitepresset man registrerer i Sør-Odal står man i stor fare for at 

bestandskondisjonen vil bli dårligere. Beitepresset bør derfor reduseres gjennom å redusere 

elgtettheten betydelig. At bestandskondisjonen per i dag er såpass bra kan skyldes tilgang på 

urter, blåbær, bringebær etc. som sikrer elgen fôr av høy kvalitet sommerstid. Nyere studier 

indikerer at elgen i større grad enn mange tror, benytter seg av feltsjiktet om sommeren. 

Ekskrementanalyser av sommermøkk fra Vegårshei i sør til Stjørdal i nord, inneholdt i snitt 

50 % feltsjiktarter (Wam & Hjeljord 2010). Trolig kan også bjørk inngå som et viktig element 

i sommerdietten, da gjennom bladrasping. I Østfold, som kan vise til meget høye slaktevekter 

i landssammenheng, er blåbær, bjørk og gras av størst betydning i sommerdietten (Wam m. fl 

2010). Det er altså mye som tyder på at gode sommerbeiter er avgjørende for gode høstvekter. 

Likevel bør beitepresset på vinterbeite for en stor grad gjenspeile situasjonen for 

sommerbeite. I “Elgforingsprosjektet” som er utført av Høgskolen i Hedmark m.fl, der man 

har studert effektene av elgforing vinterstid, er ikke de endelige resultatene publisert. Likevel  

indikerer de foreløpige resultatene at vinterforing ikke gir seg utslag i økte høstvekter. 

Imidlertid synes foringen å bidra til økte kalvrater gjennom bedret reproduksjon. De kyrne 

som mistet vekt utover vinteren, hadde større sjans for å abortere eller miste kalven (Milner 

m.fl. 2010). Trenden i kalvrater vi ser i Sør-Odal i dag gir indikasjoner på en negativ 

utvikling, og det oppfordres derfor til å vise en “føre var politikk” i avskytningen. Nedslitte 

beiter eller beiter på vei mot sterk redusert kvalitet, kan i tillegg gi noen års etterslep med 

tanke på utviklingen i vekter og produksjon. Vektene og reproduksjonen i mange av de 

områdene i Norge hvor tetthetene av elg var meget høye på 90 tallet, er etter flere år med 

reduserte tettheter ikke betydelig bedret. Dette tyder på at selv lave tettheter av elg er i stand 

til å holde nedslitte beiter nede, og at det kan ta mange år å bygge opp igjen tilfredsstillende 

nivå på vekter og reproduksjon. I store skogkommuner som Ringerike og Søndre Land ligger 

elgtettheten lavere enn de utvalgte valdene i Sør-Odal, både målt som ”sett per dag” og felt 

per arealenhet. Disse områdene har hatt en langt høyere elgtetthet tidligere, med betydelig 

nedgang i bestandskondisjonen som en følge av den høye tettheten.  

 

For Sør-Odal, som ennå har brukbar bestandskondisjon og kalvrater i nasjonal sammenheng, 

bør prioritet en være å “tviholde” på disse. Virkemiddelet er hard avskyting. Beholder man 

bestandskondisjonen vil man også kunne oppnå en god avkastning av stammen i fremtiden, 

selv om vinterbestanden reduseres.   

 

En redusert elgtetthet vil også ha andre positive effekter. Skader på skog og innmark, samt 

antall trafikkulykker med elg innblandet vil reduseres. Man må og forvente at en lavere 

elgtetthet vil gi mindre tettheter og spredning av parasittene flått og hjortelusflue.   
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Konklusjon 
 

Beitepresset på furu i hogstklasse 2 i Sør-Odal er langt over hva man kan forvente er 

bærekraftig over tid. Dette fører til betydelige skader for skogbruket. Man må frykte at furua 

sin vitalitet og produksjonsevne over tid vil svekkes dersom dagens beitepress opprettholdes.  

 

Beitetrykket på bjørk er også høyt. ROS blir beitet så hardt og er til stede i såpass små 

mengder at dens betydning som fôrprodusent for elg er svært begrenset. Siden elgen i Sør-

Odal fremdeles er i god kondisjon er det sannsynlig at det finnes feltsjiktarter som bidrar med 

sommerfôr av høy kvalitet. 

 

Vi tror det er stor sannsynlighet for at bestandskondisjonen vil svekkes, dersom ikke tettheten 

av elg reduseres. En reduksjon i tettheten vil forhåpentligvis sikre at bestandskondisjonen kan 

opprettholdes på at akseptabelt nivå, og føre til en bedre avkastning av elgstammen på lengre 

sikt. 

  

Redusert elgtetthet gir også andre gunstige ringvirkninger som reduserte skader på skog og 

innmark, færre trafikkulykker samt lavere forventede tettheter av parasitter som flått og 

hjortelusflue.  
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Vedlegg 1: Grunnlagsopplysninger om bestand taksert 2011 (Røde kartkoordinater er ikke definert ved hjelp av GPS, men lest ut fra bestandenes 

beliggenhet på kart). 
  Navn UtmØst UtmNord Bonitet Areal G/BR/Tnr/ Bestnr. Forbandt Planteslag 

 Sør-Odal 01-11 652798 6671752  G 14 52 53/2              30  30*50 G 

 Sør-Odal 02-11 657764 667524   F 14 21 53/50   342 20*25 F 

 Sør-Odal 03-11 655396 6661392  G 14 52 53/2   19.2 35*35 G 

 Sør-Odal 04-11 656631 6663682  F 11 42 53/2   81 35*35 F 

 Sør-Odal 05-11 653498 6666615  G 14 20 53/2   234.1 35*35 G 

 Sør-Odal 06-11 650814 6667319  G 14 44 73/5   78.4 40*35 F 

 Sør-Odal 07-11 647175 6669103  F 14 66 73/128   403 50*40 G 

 Sør-Odal 08-11 646511 6672915  G 14 50 73/3   33 40*40 G 

 Sør-Odal 09-11 643971 6674882  G 17 55 76/1   70.2 45*40 G 

 Sør-Odal 10-11 649739 6677596  F 17 2 67/1    7*7 G

 Sør-Odal 11-11 650820 6673435  F 17 3 70/5    10*10 G/F 

 Sør-Odal 12-11 648306 6675432  G 20 4 72/2    15*10 G 

 Sør-Odal 13-11 649469 6673967   30 72/2    30*30 G 

 Sør-Odal 14-11 650250 6676100  G 14 19 68/5   5 25*30 G

 Sør-Odal 15-11 654000 6677900   15 54/1    20*15 G

 Sør-Odal 16-11 655500 6677900   10 55/18    10*15 G

 Sør-Odal 17-11 654400 6673150   6 55/18    10*10 F 

 Sør-Odal 18-11 656000 6671100   10 59/15    20*25 G 

 Sør-Odal 19-11 658700 6670995  G 17 15 63/5   137.1 15*30 G 

 Sør-Odal 20-11 661400 6674200   F 12 65/11    15*15 G 

 Sør-Odal 21-11 657150 6675000  G 8 61/15    15*20 G 

 Sør-Odal 22-11 659075 6681486  G 20 21 6/1   33.1 35*20 G

 Sør-Odal 23-11 658217 6683640  G 14 20 6/1   120 35*20 G

 Sør-Odal 24-11 658461 6685522  G 17 26 6/1   412.3 35*20 G

 Sør-Odal 25-11 659714 6685227  G 26 6/1   472 20*25 G

 Sør-Odal 26-11 660276 6685824  G 17 20 6/1   723 25*20 G 

 Sør-Odal 27-11 657472 6684849  G 17 20 9/1   46 35*20 G

 Sør-Odal 28-11 654750 6687100  G 17 28 28/12   65 25*30 G

 Sør-Odal 29-11 652894 6689980  F 17 22 28/4   129 20*30 F

 Sør-Odal 30-11 650775 6691404  G 17 10 28/18   16 20*20 G

 Sør-Odal 31-11 654216 6692154   10 28/65    20*15 G

 Sør-Odal 32-11 654354 6689974  G 17 30 27/1   69 30*35 G

 Sør-Odal 33-11 649703 6685862  G 17 8 39/8   69-70 15*10 G

 Sør-Odal 34-11 652052 6685867  G 14 10 31/16   17 15*15 G

 Sør-Odal 35-11 654050 6682495  G 20 50 18/9   21 35*30 -  
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Vedlegg 2. Resultat for bestand taksert 2011 Furu Bjørk ROS  
 Antall 

 Navn Dato Taksator  pr. fl. Møkk  Tett  Høyde  U% Tett  Høyde  U% Tett  Høyde  U%  

 Sør-Odal ID1 26.05.2011 Anne Nylend 30 18,6 147 14 35 141 14 8 83 6 60  

 Sør-Odal ID2 21.05.2011 Anne Nylend 25 38,4 93 17 59 160 17 15 13 9 100  

 Sør-Odal ID3 21.05.2011 Anne Nylend 28 0 11 13 100 129 15 15 160 12 98  

 Sør-Odal ID4 21.05.2011 Anne Nylend 33 31,5 34 12 83 107 10 3 22 5 85  

 Sør-Odal ID5 21.05.2011 Anne Nylend 28 60 106 14 50 163 17 55 43 7 78  

 Sør-Odal ID6 21.05.2011 Anne Nylend 30 2,66 99 7 23 155 8 14 3 9 100  

 Sør-Odal ID7 12.05.2011 Anne Nylend 29 22,0 185 8 54 483 8 4 36 4 92  

 Sør-Odal ID8 11.05.2011 Anne Nylend 31 5,16 191 8 57 1 107 13 0 0  

 Sør-Odal ID9 11.05.2011 Anne Nylend 28 11,4 103 4 92 974 11 15 100 8 83  

 Sør-Odal ID10 12.05.2011 Anne Nylend 24 63,3 203 11 100 100 8 16 0  

 Sør-Odal ID11 12.05.2011 Anne Nylend 24 16,6 113 9 77 370 9 16 0  

 Sør-Odal ID12 12.05.2011 Anne Nylend 28 28,5 209 8 89 651 12 43 214 5 67  

 Sør-Odal ID13 12.05.2011 Anne Nylend 33 33,9 15 5 67 650 8 27 39 6 58  

 Sør-Odal ID14 21.05.2011 Anne Nylend 28 14,2 20 9 71 557 10 9 46 6 54  

 Sør-Odal ID15 21.05.2011 Anne Nylend 27 8,88 68 7 38 311 10 10 47 4 96  

 Sør-Odal ID16 21.05.2011 Anne Nylend 33 7,27 148 8 47 291 8 5 29 4 92  

 Sør-Odal ID17 22.05.2011 Anne Nylend 25 3,2 90 8 30 138 10 13 16 7 80  

 Sør-Odal ID18 22.05.2011 Anne Nylend 30 5,33 29 8 73 187 18 16 8 6 100  

 Sør-Odal ID19 21.05.2011 Anne Nylend 31 0 67 9 63 266 10 4 46 6 100  

 Sør-Odal ID20 21.05.2011 Anne Nylend 26 6,15 46 8 64 295 9 5 15 4 100  

 Sør-Odal ID21 21.05.2011 Anne Nylend 29 0 3 6 0 80 14 11 130 9 62  

 Sør-Odal ID22 20.05.2011 Anne Nylend 29 2,75 0 66 12 28 201 9 63  
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  Furu Bjørk ROS  

 Antall 

 Navn Dato Taksator  pr. fl. Møkk  Tett  Høyde  U% Tett  Høyde  U% Tett  Høyde  U%  

 Sør-Odal ID23 13.05.2011 Anne Nylend 27 38,5 154 12 77 367 12 51 33 8 82  

 Sør-Odal ID24 12.05.2011 Anne Nylend 31 28,3 0 274 12 74 13 5 100  

 Sør-Odal ID25 13.05.2011 Anne Nylend 25 3,2 38 9 50 541 15 42 93 7 89  

 Sør-Odal ID26 12.05.2011 Anne Nylend 29 11,0 47 6 45 417 10 51 33 4 97  

 Sør-Odal ID27 19.05.2011 Anne Nylend 28 8,57 17 5 100 169 9 43 43 6 100   
 Sør-Odal ID28 20.05.2011 Anne Nylend 31 15,4 72 12 76 173 15 21 0  

 Sør-Odal ID29 20.05.2011 Anne Nylend 28 25,7 497 20 12 83 10 22 3 5 67  

 Sør-Odal ID30 20.05.2011 Anne Nylend 29 0 22 5 58 303 14 7 61 6 82  

 Sør-Odal ID31 20.05.2011 Anne Nylend 30 0 21 8 46 88 7 12 35 4 100  

 Sør-Odal ID32 20.05.2011 Anne Nylend 35 11,4 0 69 7 7 32 4 100  

 Sør-Odal ID33 20.05.2011 Anne Nylend 28 5,71 17 10 50 23 14 8 157 18 75  

 Sør-Odal ID34 20.05.2011 Anne Nylend 31 0 0 124 9 0 0  

 Sør-Odal ID35 20.05.2011 Anne Nylend 33 7,27 0 0 378 11 75 
 


